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Vedtak  
 

NOU 2013:9 «ETT POLITI – RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS 
UTFORDRINGER» - KRAGERØ KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE 
 
Om lokal tilstedeværelse og samarbeid: 
Kragerø kommune har tidligere gitt uttrykk for at en er positiv til at Telemark 
politidistrikt vurderer sin geografiske organisasjonsstruktur for å effektivisere de 
administrative funksjonene og således styrke det operative arbeidet En har imidlertid 
understreket at en ikke vil kunne akseptere geografiske endringer av struktur eller 
reduksjon av antall tjenestesteder som medfører at polititjenesten i Kragerø svekkes. 
Referert synspunkt ligger fast. 
 
Kravet om et sterkt lokalt politinærvær begrunnes slik: 
Kragerø kommune er bekymret for at tilliten til politiet svekkes om tjenesten blir mer distansert  
enn den er i dag. I denne sammenheng må det også legges avgjørende 
Vekt på innbyggernes opplevelse av trygghet basert på nærhet. 
 
Innbyggernes muligheter for direkte kontakt med politiet oppfattes å være av stor 
betydning for viljen til å si fra om hendelser som politiet trenger kunnskap om med 
Sikte på å forebygge og avdekke kriminalitet. Politiets «blotte nærvær» i 
Lokalsamfunnet oppfattes i seg selv å representere en betydelig forebyggende kraft. 
 
Kragerø kommune er også av den oppfatning at lokalt forankret politi er en 
forutsetning for politiets muligheter til å opparbeide seg nødvendig lokalkunnskap av  
betydning for det politifaglige arbeidet. 
 
Et lokalt forankret og nærværende politi oppfattes som helt nødvendig i en kommune 
hvor befolkningen i deler av året øker fra ca.11 000 til mellom 30 og 40 000 innbyggere. 
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 Det opplyses her at det også er særlige utfordringer knyttet til de aktiviteter som pågår i Kragerø i 
sommerhalvåret. Politinærvær, herunder 
båttjeneste, framstår som svært nødvendig av sikkerhetsgrunner. 
 
Kragerø kommune er svært bekymret for at et distansert politi vil kunne føre til at 
mindre hendelser, som i enkeltpersoners øyne er viktige nok, blir ned-/bortprioritert av politiet.  
Slik evt. utvikling av polititjenesten vil føre til at politiets legitimitet svekkes. 
Endelig understrekes det lokale nærværets og lokalkunnskapens betydning for 
eksisterende samarbeid mellom politiet og kommunen på SLT-området. 
Kragerø påpeker mangler ved dagens politimessige beredskap knyttet til ivaretagelse av bosettingen i 
skjærgården. Fravær av ordnede muligheter for politiet til å komme i kontakt med 
skjærgårdsbefolkningen på døgnbasis representerer en lite tilfredsstillende situasjon. 
 
I NOU 2013:9 pekes det på et betydelig forbedringspotensial i politiet når det gjelder elektronisk 
publikumsservice. Kragerø kommune er innforstått med at bruk av IKT blir 
stadig mer aktuelt i den offentlige tjenesteytingen. Det er imidlertid viktig at de som 
ikke kan nyttiggjøre seg denne type tjenester, f.eks. eldre og enkelte 
innvandrergrupper, har muligheter til å få snakke med en tjenestemann og/eller 
kunne møte opp hos politiet. Innbyggere må kunne nyttiggjøre seg politiets tjenester 
selv om man ikke har tilgang til eller behersker elektroniske verktøy. 
 
Politisk framstår det som umulig å forsikre innbyggerne om at det vil skje en styrking 
av polititjenesten om den lokale politistasjonen og eller de lokale polititjenestemennene blir borte. 
 

Om overføring av arbeidsoppgaver til andre etater – rendyrking av polititjenesten: 

Kragerø kommune er enig i at politiets fokus i framtida må knyttes til 
kjerneoppgavene som er å forebygge og oppklare kriminalitet. En evt. overføring av 
sekundæroppgaver fra politiet til andre instanser, vil kunne bidra en styrking av 
politiets arbeid. Slik styrking er imidlertid betinget av at funksjonsoverføringen ikke 
samtidig fører til at politiet mister tilsvarende ressurser i form av personell og midler. 
De etater som evt. får oppgaver overført fra politiet må tilføres «friske midler» med 
sikte på å kunne utøve ansvaret over disse. Kragerø kommune tiltrer derfor utvalgets 
anbefaling om at overføring av forvaltningsmessige og sivilrettslige oppgaver må 
utredes nærmere, også kostnadsmessig og finansielt, før endelig konklusjon treffes. 
De forvaltningsmessige tjenestene som evt. flyttes ut fra politiet forutsettes lokalisert til andre instanser i 
kommunen. 
 
Med sikte på å sikre polititjenesten forutsigbare rammebetingelser er Kragerø 
kommune opptatt av at politiets investeringsbehov i framtida finansieres via egne 
investeringsbudsjetter. En deling av drifts- og investeringsbudsjettene vil tydeliggjøre 
politiets muligheter, evt. manglende muligheter, til å sikre rekruttering av nødvendig 
personell og anskaffe nødvendig utstyr. 
 
 
Saken og de trykte vedleggene er elektronisk tilgjengelig på  
http://www.kragero.kommune.no/saksdokumenter 
 

 

 
Med hilsen 
 
 
Wenke Wigemyr Brødsjø 
Konsulent 
35986223  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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